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Първо Мултиплициращо събитие, проведено в Литва
TEXSTRA дейности по разпространение
Трета среща по проекта в Каунас
Комуникационни дейности

TEXSTRA проведе първото си мултиплициращо събитие в
Литва
Партньорът на TEXSTRA, Техническият Университет
в Каунас, в своя факултет по Механично
инженерство и дизайн, проведе мултиплициращо
събитие заедно със студенти от специалности
свързани
с текстилното
и
дизайнерското
инженерство.
Домакини на това събитие бяха няколко
професора, които са част от екипа на проекта
TEXSTRA- Проф. Rimvydas Milašius, Проф. Daiva
Mikučionienė и доцент Audronė Ragaišienė.
Аудиторията беше съставена от студенти-бакалаври
от специалност “Модно инженерство”. Те имат 2
профила
на
специализация:
“
Текстилно
инженерство” и “Инженерство в модното облекло”.
Общо за 3 години съществуване има записани 30
студента, 9 студента през първата година, 10 през
втората и 11 през третата година.

TEXSTRA разпространение
AITAE 2018
Cre.Thi.Dev
and
UNIWA
представиха проекта TEXSTRA
пред Aegean International Textile
and
Advanced
Engineering
Conference AΙTAE 2018, която се
проведе между 5-7th септември
2018. Мястото на събитието бе
Mytilene, Lesvos, Greece .

Последни новини
Среща в Каунас
Партньорите по проекта TEXSTRA
проведоха трета успешна среща в КаунасЛитва, организирана от Техническия
университет Каунас на 17 октомври 2018.
Направи се преглед на прогреса по
проекта от миналата среща в Тераса като
се обърна особен фокус на състоянието
на е-книга и онлайн платформата за
виртуално стажуване.
Партньорите
обсъдиха
основните
характеристики на книгата с лекциите,
която предстои да бъде разработена от
специален екип в следващите няколко
месеца и, която ще се използва по време
на летния курс на обучение, който ще се
проведе в Гимараеш в средата на месец
юли 2019 година.

Комуникационни дейности
MCI представи проекта TEXSTRA пред
годишната среща на заинтересованите
страни от ОИОВ (Обединение на
индустриалците от област Варесе).

TUIASI презентираха проекта TEXSTRA по
време на “Textile Technology Show”- 13-15
септември, в Букурещ, Румъния, което бе
посетено от повече от 2500 представители на
текстилната индустрия.

Cre.Thi.Dev. представиха проекта TEXSTRA на
членове на BOOST4shoes

Научете повече за
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject
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